
ΘΕΜΑ 9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Βελτίωση Αθλητικών 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ εγκαταστάσεων Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδας 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ     ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ 
    ΗΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  :             
ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων

Δήμου Λευκάδας»

I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. H μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ.  15/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με
προϋπολογισμό μελέτης 270.000,00€

2. Στις  30-10-2019  αποσφραγίστηκαν  και  αξιολογήθηκαν  οι   προσφορές  του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

3. H αριθ. 328/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 04-11-2019 πρακτικό
της επιτροπής διαγωνισμού και  αναδεικνύεται  προσωρινός  μειοδότης  ο  οικονομικός  φορέας με  την
επωνυμία "ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 26,46% 

4. Η  αριθ.  38/2020  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  29-01-2020
υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 12-02-2020.

5. Η με  αρ.  πρωτ.  7029/18-05-2020 (20SYMV006737895 2020-05-20-09-10)  υπογραφείσα σύμβαση
εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 198.561,71 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων (Ν.4412/16).

6. Την από 16-04-2019 Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού η οποία τροποποιήθηκε με την από 02-06-2021
1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τον χρόνο λήξης της πράξης, ήτοι 28-
11-2022. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από την Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με πιστώσεις
ΠΔΕ  2016  σύμφωνα  με  την  7Ι23453Ο7-99Ν  Απόφαση  του  Υπ.  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  &
Τουρισμού

8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στις εκατό (100) ημέρες, έως τις 26-08-
2020.

9. Η  με  αρ.  318/26-8-2020  Απόφαση  Ο.Ε.  του  Δήμου  Λευκάδας  για  έγκριση  1ης  παράτασης
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  120 (εκατόν είκοσι) μέρες, δηλαδή έως τις
26-02-2021.

10. Η  με  αρ.  61/12-02-2021  Απόφαση  Ο.Ε.  του  Δήμου  Λευκάδας  για  έγκριση  2ης  παράτασης
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  180 (εκατόν ογδόντα) μέρες, δηλαδή έως
τις 26-08-2021.

11. Η με  αρ.  558/17-09-2021  Απόφαση  Ο.Ε.  του  Δήμου  Λευκάδας  για  έγκριση  3ης  παράτασης
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  180 (εκατόν ογδόντα) μέρες, δηλαδή έως
τις 26-04-2022.
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12. Η με  αρ.  170/12-04-2022  Απόφαση  Ο.Ε.  του  Δήμου  Λευκάδας  για  έγκριση  4ης  παράτασης
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  200 (διακόσιες) μέρες, δηλαδή έως τις 16-
11-2022.

Έχοντας υπόψη:

τα ως άνω συμβατικά στοιχεία του έργου, αλλά και την σημερινή κατάσταση, η οποία προέκυψε
μετά  την  διερεύνηση  του  υποστρώματος  του  γηπέδου  Τένις  όπου  διαπιστώθηκε  ότι,  αφενός  δεν  είχε
προβλεφθεί  η  αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα και  αφετέρου  ότι  απαιτείται  η  διευθέτηση των
ρήσεων του γηπέδου για την απορροή των υδάτων. Η αρχική απορροή γίνονταν με ένα σύστημα όμβριων
όπου αποτελούνταν από ένα σύστημα σωληνώσεων και φρεατίων κάτω από τον συνθετικό χλοοτάπητα. Με
την πάροδο των ετών και λόγω έλλειψης συντήρησης το σύστημα απορροής όμβριων υδάτων έπαψε να
λειτουργεί με αποτέλεσμα την συγκράτηση των νερών εντός του γηπέδου. Απαιτείται εκ νέου η διευθέτηση
των ρήσεων για την ορθή λειτουργία του γηπέδου.

Επίσης,  λόγω της έγκρισης του έργου της κατασκευής  της περιφερειακής οδού της πόλης της
Λευκάδας, η οποία δημοπρατήθηκε από τον Δήμο  Λευκάδας ο δρόμος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο,
καταλήγει  στο γήπεδο ποδοσφαίρου,  το  οποίο  με την αρ.  4/2018 μελέτη του έργου προβλέπονταν να
βελτιωθεί.  Επειδή  η  ολοκλήρωση της  κατασκευής  της  περιφερειακής  οδού  απαιτεί  την  κατάργηση  του
γηπέδου ποδοσφαίρου, το οποίο είχε κατασκευαστεί στην θέση εξόδου της περιφερειακής οδού. Για το λόγο
αυτό προτείνεται η  βελτίωση του γηπέδου Μαραντοχωρίου της Δ.Ε Απολλωνίων στην θέση του γηπέδου
που καταργείται. Στο εν λόγω γήπεδο θα αντικατασταθεί ο συνθετικός τάπητας θα τοποθετηθούν καινούρια
τέρματα και πάγκοι αναπληρωματικών. 

Με την εν λόγω τροποποίηση διορθώνονται τα σφάλματα της αρχικής μελέτης και επιλύονται θέματα
που προέκυψαν σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες, λόγω του έργου κατασκευής της Περιφερειακής οδού
της πόλης της Λευκάδας. 

Η εν λόγω τροποποίηση και το σύνολο των εργασιών που προκύπτουν από αυτή, δεν ήταν δυνατόν
εν μέρει να προβλεφθούν κατά τον χρόνο σύνταξης της αρχικής μελέτης, θεωρούνται αναγκαίες για την
αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του. Δεν
τροποποιείται το βασικό σχέδιο και η μορφή του έργου.

Η τροποποιημένη μελέτη έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την πράξη 3η της 8ης Συνεδρίασης στις 16-09-2022. 

εισηγούμαστε,

την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου
Λευκάδας»

Κείμενη Νομοθεσία:

- Ν.4412/2016 άρθρο 144 

- Ν.4412/2016 άρθρο 156

Λευκάδα, ….23-   9 -2022

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών

Έργων Δ. Λευκάδας 

Σπυρίδωνας Λύγδας

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Ο προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

Δήμου Λευκάδας

Δημήτρης Βραχνούλας

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

2



3


